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علي مطهري:

صداوسيما با پخش اعترافات
مرتكب جرم شده است

علي مطهري در گفتوگو با ايس��نا ،اظهار كرد :پخش
اعترافات يك دخت��ر نوجوان از فعالي��ت خالف اخالق
اينستاگرامي او با حالت گريه و بيپناهي از صداوسيما،
عواطف م��ردم را ب��ه نف��ع او تحريك ك��رد .بايد نبض
روانشناسي جامعه در دست مديران صداوسيما باشد تا
نقض غرض نكنند .مردم هميشه طرفدار مظلومند هر
چند كار او را و راه و فكر او را درس��ت ندانند .نايبرييس
مجلس ادامه داد :عالوه بر اين پخش اي��ن اعترافات در
حالي كه هنوز در دادگاه صالح حكم��ي دريافت نكرده
است ،بدون اجازه متهم از صداوسيما جرم ديگري است
كه اين سازمان مرتكب شده است و البته صداوسيما يد
طواليي در اين روي��ه دارد .پخش صحنههايي از زندگي
خصوصي مرحوم س��يدامامي فعال محيطزيس��ت كه
متهم به جاسوس��ي بود يا پخش دادگاههاي معترضان
انتخابات سال ۸۸در حالي كه هنوز اتهام آنها ثابت نشده
بود ،مش��تي از خروار اس��ت .اين عضو فراكسيون اميد
مجلس درپايانگفت:بههر حالكسانيكه در اين ماجرا
حقشان ضايع ش��ده اس��ت ميتوانند از طريق شوراي
نظارت بر سازمان صداوسيما شكايت كنند تا بر اساس
مادهواحدهمصوبهمجمعتشخيصمصلحتنظامبهآنها
فرصت داده شود تا دو برابر زماني كه به ضرر آنها صحبت
شدهاست،ازخوددفاعكنند.

وزير دادگستري:

دستگاه قضا به دنبال انتقام گرفتن
از دانشجويان بازداشتي نيست
س��يدعليرضا آوايي در گفتوگ��و با ايلن��ا ،درخصوص
رايزنيهايش با قوه قضاييه در رابطه با احكام صادرش��ده
براي دانشجويان دستگيرشده در ناآراميهاي ديماه 96
گفت :معموال كساني كه اينگونه محكوم ميشوند ،بسته
به نوع سلوك و رفتارشان در زندان ،كمتر پيش ميآيد كه
 8سالدرزندانبمانند؛چوننظاموسيستمقضاييدنبال
انتقام گرفتن از اين بچهها نيست .وي افزود :معموال پس
از مدتي با دادن عفو به اين افراد كمك ميشود مخصوصا
زمانيكهدوستاناحساسكنندكهاشتباهصورتگرفته،
قابل جبران اس��ت يا مشيشان عوض ش��ده باشد .وزير
دادگستري در پاسخ به اين سوال كه تا چه اندازه احتمال
تخفيف در آراي صادرش��ده وجود دارد ،خاطرنشان كرد:
احكام صادرش��ده ،احكام دادگاههاي بدوي است .مشي
بر اين اس��ت كه در زمان تجديدنظر ،تخفيف ميدهند
و كمك ميكنند .از س��ويي ،اگر فرد شرايطش را داشته
باشد،بهاينافرادباعفوكمكميشود.

يك فروند جنگنده نيروي هوايي
ارتش دچار سانحه شد

به گ��زارش خبرگ��زاري مه��ر ،ي��ك فرون��د جنگنده
«اف ۴-دي» نيروي هوايي ارتش پيش از ظهر امروز حين
پرواز آموزشي در حوالي شهرستان سرباز استان سيستان
و بلوچستان دچار سانحه ش��د .پيش از ظهر روز گذشته
يك فروند هواپيم��اي «اف ۴دي» حين پرواز آموزش��ي
دچار سانحه شد .بر اساس اين گزارش اين هواپيما حين
پروازآموزشي،حواليشهرستانسربازدراستانسيستان
و بلوچستان دچار س��انحه ش��د كه خلبانان به سالمت
از هواپيما بي��رون پريدند (ايجكت كردن��د)  .اين حادثه
هيچگونهتلفاتجانيدرپينداشتهاست.

مديركل تعزيرات حكومتي تهران خبر داد

بررسي مدارك شركتهاي
دريافتكننده ارز دولتي

محمدعلي اس��فناني ،مديركل تعزي��رات حكومتي
اس��تان ته��ران در گفتوگ��و با ايس��نا ،با اش��اره به
پيگيريهاي سازمان تعزيرات حكومتي درخصوص
ش��ركتهاي دريافتكننده ارز دولت��ي ،اظهار كرد:
برآورد اوليه مبني بر مراجعه  40شركت براي دريافت
ارز دولتي است كه اين مساله بايد در وزارت صنعت،
معدن و تجارت بررس��ي و تبديل به گزارش ش��ود و
بعد گزارش را براي ما ارسال كنند .مديركل تعزيرات
حكومتي اس��تان تهران اظهار كرد :از  35ش��ركت،
مدارك  17ش��ركت دريافت ش��ده و وزارت صنعت،
معدن و تجارت در حال بررسي مدارك اين شركتها
هستند .اس��فناني تاكيد كرد :به محض اينكه وزارت
صنعت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان تخلفي
به ما اعالم كردند ،س��ازمان تعزيرات وارد رسيدگي
ميشود ،ولي با توجه به اينكه مرجع اعالم تخلف آنها
هستند و سازمان تعزيرات مرجع رسيدگي است ،هر
زمان كه تخلفي به ما اعالم كنند سازمان تعزيرات به
موضوعرسيدگيخواهدكرد.

برگزاري رزمايش هستهاي
با محوريت حفاظت از مردم

به گ��زارش ايلنا ،س��ردار جاللي در ابت��داي ديدار با
اس��تاندار بوش��هر تش��ريح وظايف و ماموريتهاي
راهبردي و عملياتي سازمان پدافند غيرعامل ،به نقش
اس��تانداران در تحقق سياس��تها و اهداف سازمان
پدافند غيرعامل با توجه به قرار گرفتن استان بوشهر
در مجاورت تاسيسات هستهاي و ايجاد آمادگيهاي
الزم جه��ت مقابله با تهديدات احتمالي اش��اره كرد.
رييس س��ازمان پدافند غيرعامل و اس��تاندار بوشهر
در اين ديدار ب��ا تاكيد ب��ر به كارگي��ري روشهاي
مناسب از مش��اركت مردم و ظرفيتهاي مردمي در
زمينه پيش��گيري و مقابله با حوادث احتمالي و لزوم
آگاهس��ازي عمومي ،مباحثي درخصوص در دستور
كار ق��رار گرفتن آموزشهاي عمومي دس��تگاههاي
متولي براي آش��نايي دس��تگاهها و مردم به وظايف
خود درراس��تاي تس��هيل موانع و مشكالت و كمك
به امدادگ��ران و حادثهديدگان را مط��رح كردند .در
خاتمه مقرر شد ضمن توس��عه همكاري ،هماهنگي
الزم جهت برگزاري رزمايش هستهاي در سال  ۹۷با
محوريت حفاظت از مردم انجام پذيرد.
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عليرضا كيانپور
يك هفته مانده به سومين سالگرد انعقاد قرارداد
هس�تهاي ميان ايران و كش�ورهاي  5+1اوضاع
برجام نامس�اعدتر از ه�ر زمان ديگري اس�ت؛
روندي ك�ه ب�ا ورود دونالد ترامپ به كاخ س�فيد
در بهم�ن  95آغاز ش�د و ب�ا خ�روج او از توافق
هستهاي در ارديبهش�ت  97سرعتي دوچندان
گرفت .هنوز ح�دود يك م�اه تا اجرايي ش�دن
تحريمهاي جديد اياالت متحده عليه كشورمان
كه ترامپ همزمان ب�ا خروجش از برج�ام وعده

داد ،باقي مانده اما اثر رواني اين فش�ار سياس�ي
از يكس�و و مديريت ناصحيح نظ�ام پولي و مالي
كشور از ديگرسو منجر به ايجاد فضاي اقتصادي
نامس�اعد در كش�ور ش�ده است .ش�رايطي كه
حاال اصولگرا و اصالحطلب را كن�ار هم قرار داده
تا مگر فك�ري به ح�ال و روز اين اوض�اع بحراني
كنند و جالب آنكه هر دو گروه الاقل در يك نكته
متفقالقولن�د و آن اينكه جس�توجوي صرف
در ام�ور اقتصادي ب�راي يافت�ن راه چ�اره براي
بحران اقتصادي پيشرو و بيتوجهي به مس�ائل
سياس�ي ،اجتماعي و فرهنگي به عن�وان علل و

نصراهلل پژمانفر در گفتوگو با «اعتماد»:

عوامل وضعيت نامس�اعد امروز ،عمال ناش�ي از
تقليلگرايي در فهم اوضاع اس�ت .در اين ميان،
نكته ديگري كه هردو طيف سياس�ي بر آن نظر
دارند ،لزوم بهكارگيري ظرفيتهاي انساني براي
برونرفت از بحراني اس�ت ك�ه از آن ب�ه عنوان
«جنگ اقتصادي» ياد ميش�ود و اين گره ،شبيه
به دوران «جنگ تحميلي» تنها به دستان پرتوان
ملتگشودهخواهدشد،حالآنكهبهنظرميرسد
هر دو جناح نس�بت ب�ه اين تغيي�ر ذائقه جامعه
مصرفي امروز نس�بت به س�الهاي س�خت اما
دوستداش�تني دهه  60غافلند .حجتاالسالم

نصراهلل پژمانف�ر ،نماين�ده اصولگراي مش�هد،
ازجمله سرسختترين مخالفان دولت و از معدود
نمايندگان عضو جبهه پاي�داري مجلس دهم كه
در نخستين اجالسيه اين دوره مجلس ،رياست
كميس�يون فرهنگي را برعهده داش�ت ،جامعه
امروز ايران�ي را جامعه «مردم خ�وب» ميداند و
حجتاالسلام احمد مازني نماينده اصالحطلب
تهران كه حاال در آستانه سومين سال حضورش
در مجلس دهم ،به رياس�ت كميسيون فرهنگي
رس�يده ،معتقد اس�ت تنها راهحل مش�كالت،
اعتمادبهجواناناست.

احمد مازني در گفتوگو با «اعتماد»:

در همين مجلس و دولت
نمايندگان و وزراي غيرانقالبي داريم

من روحاني را نخواهند
ممكن است مردم ِ
اما ايران را دوست دارند

باتوجه به شرايط نامس�اعد اقتصادي كشور در
روزهاي پ�س از خ�روج امريكا از برج�ام ،راهحل
برونرفتازايناوضاعچيست؟
فكر ميكنم مهمترين مساله نگاه دولت است .هنوز نگاه
دولت بر اين اساس استوار است كه مش��كالت خود را از
بيرون حل و فصل كند .به هر حال برجام ابتدا با محوريت
كشورهاي اروپايي آغاز شد و در ادامه نيز امريكاييها هم
وارد مذاكره ش��دند و امروز با خروج اين كشور از توافق،
ايران سعي دارد برجام را با ديگر كشورهاي طرف توافق
ادامه دهد .حال آنك��ه اين نگاه كه ما همه مس��ائلمان سياس�تهاي نگاه ب�ه داخ�ل در جامعه مصرفي
را به روابط خارجي بند كنيم ،نگاه غلطي اس��ت و دولت محققخواهدشد؟
بايد اين نگاه خ��ود را اصالح كند .اگ��ر پس از نقض عهد ببينيد،ممكناستجامعهالتهاباتيپيداكند،همانطور
امريكاييها ما نيز واكنشي عملي نشان ميداديم و مثال كه فرد ممكن اس��ت دچار بيماري ش��ود .ما نبايد نظام
به بخشي از س��انتريفيوژهايمان گاز تزريق ميكرديم ،زندگي يك فرد را براساس زمان بيمارياش تنظيم كنيم
اوضاعمتفاوتبود.البتهبهشرطآنكهبهآنچهگفتهبوديم ،و تغذيه ،نحوه خوابيدن و بيدار ش��دن و س��اير امور را در
عمل ميكرديم .چرا كه ما همين مساله درمورد تزريق شرايطي كه اين فرد بيمار است ،مالك قرار دهيم .امروز
گاز را عنوان هم كرديم اما اجرايي نشد .اين مساله ضعف ميدانيم بيماريهايي در جامعه م��ا رواج يافته و وظيفه
ما را به طرف مقابل نشان ميدهد .اقتدار در مذاكره يك ما مديران است كه راهحلي درخور بينديشيم .اين ضعف
اصل است و كسي ميتواند اين اختيار را داشته باشد كه ما مديران و دستگاههاي برنامهريز و اجرايي است كه در
نجات من تنها در س��بد طرف مقابل نيست و باور داشته حوزههاي فرهنگي و اجتماع��ي جامعه ورود نميكنند.
باشد كه ميتواند به ظرفيتهاي ديگري نيز اتكا كند .اين امروز همه كشورهاي جهان در اين امور برنامهريزيهاي
ظرفيت مردم هستند .امروز مردم ما واقعا همان مردمي قوي دارند .مثال به اين نتيجه ميرس��ند كه حس ايثار و
هستند كه هميشه كمك كردند و امروز هم كمك كردند ازخودگذشتگي در جامعه كاهش يافته؛ بنابراين اقدام به
كه بتوانيم مشكالت كش��ور را حل كنيم .ما بزرگترين برنامهريزي اصولي ميكنند و اتفاقي نيست كه شاخص
تهديدها را تبديل به فرصت كرديم .مشكل اقتصادي در ايثاردرجامعهايباالياپايينميرود.
برابر اين تهديدهايي كه ما پشت سر گذاشتيم ،آنقدرها
علتعدمتحققاينمهمپساز 4دههچيست؟
بزرگنيست.ماميتوانيماينمشكلرامرتفعكنيم.مثال علت اين اس��ت كه نخواس��تهايم .من اي��راد را در نحوه
اگر خود مردم در مديريت بازار ورود كنند .مگر سابق بر عملكرد مديران ميبينيم.
اين چطور بود؟! مردم به صحنه ميآمدند ،يكي به عنوان
اماطيفهايمختلفرويكارآمدهاند.
بسيج ،يكي به عنوان مسجد ،دانش��جو ،يكي به عنوان بله .من مش��كل را در همه مس��ووالن ميبينم .شخصا
دانشآموز .اما اين نگاه االن وجود ندارد و به همين دليل منتقد حوزه فرهن��گ در همه ادوار و دولتها هس��تم،
نيز ما نگران مذاكرات پنهاني در دولت هستيم؛ چراكه در منتها قبول دارم كه ش��اهد فراز و نش��يبي در طول اين
اين 5سال ،پنهانكاري در دولت بسيار شايع بوده و ما هم ادوار بودهايم و عملكرد همه دولتها يكسان نبوده و اين
امروزنگراناينمسالههستيم.
بيانصافياستكهبگوييمهمهبهيكاندازهايرادداشتند
در اين مدت اخير با مقايس�ه ش�رايط س�خت ياهيچكارخوبيدرهيچدورهايانجامنشدهاست.
«جنگ تحميلي «هشتس�اله» و آنچ�ه امروز از
مثالدرچهدورهاياوضاعبهتربودهاست؟!
آن به عن�وان «جنگ اقتص�ادي» ياد ميش�ود ،اين بحث نيازمند زماني مفصل است و من هم االن بايد
توصيهبهنگاهبهداخلكشورواتكابهظرفيتهاي يكتلفنمهمبزنم.
داخلي و سرمايه انساني بس�يار مورد تاكيد قرار
گفته ميشود يكي از علل بيتوجهي تدريجي
گرفت�ه ام�ا س�والي كه
جامع�ه ب�ه تبليغ�ات
مط�رح ميش�ود اي�ن
برخ�ي
فرهنگ�ي
اس�ت كه آيا اين رويكرد
س�ختگيريها ب�وده
جامع�ه ما جامع�ه متش�كل از «مردم
در جامعه مصرفي امروز
است؟
خوب»است
قابلاجراست؟
ببيني��د ح��وزه مس��ائل
علت عدم تحقق نگاه به داخل در چهار
دهه
جامعه
جامعه امروز ما
تربيت��ي نيازمن��د بح��ث
دههاخيرنحوهعملكردمديراناست
ما
جامعه
ام��ا
 60نيس��ت
كارشناس��ي و علمي است.
جامعه ام�روز ايران با ده�ه  60تفاوتي
«مردم
از
متش��كل
جامعه
بنده كارش��ناس اين حوزه
ندارد
است
ممكن
اس��ت؛
خوب»
هستم و س��اليان سال ،چه
صده�ا نفر به م�ن ميگويند ب�ا وجود
كس��ي بگويد مثال پوشش
در حوزه و چه در دانش��گاه
مشكالتپاينظامهستيم
سر بانوان امروز ما با پوشش
در اين حيط��ه كار كردهام.
«ولنگاري فرهنگي» به ما برميگردد و
س��ر آنها در دهه  60تفاوت
بايد بنشينيم مبسوط بحث
«تهاجمفرهنگي»بهدشمنان!
دارد ام��ا اين م��ردم« ،مردم
كنيم .بنده نوشتههايي نيز
منتقد ح�وزه فرهنگ در هم�ه ادوار و
خ��وب» هس��تند .م��ن
در اين خصوص دارم .آنچه
دولتهاهستم
همي��ن ش��هروندان امروز
اينجا بايد تاكي��د كنم اين
را آدمهايي بس��يار گرم ،مهربان و وطندوست ميدانم و است كه مردم ما ريشههاي عميق اجتماعي ،فرهنگي،
شاخصهاي اخالقي جامعه در دهه 60را در جامعه امروز وطندوس��تي و اعتقاديش��ان و آنچه منجر به پيروزي
ايراني ضعيف نميدانم .بگذاريد مثال بزنم .البته تعدادي انقالب شد را از دس��ت نداده و امروز نيز داراي همان نگاه
هم سوءاستفاده كردند اما اينكه يك جواني با اين هزينه به مسائل مختلف است و دس��ت نخورده منتها آسيب
سنگين بلند ميشود و خود را به روسيه ميرساند و براي ديده است كه بخشي از اين آس��يبها از بيرون بوده كه
تيم ملي كش��ورش در جام جهاني از عم��ق جان فرياد رهبري از آن به عن��وان «تهاجم فرهنگ��ي» ياد كردند
ميكشد ،كم نيست .اين همان آدمي است كه اگر ما خط و بخشي نيز از داخل كش��ور بوده كه بهدليل «ولنگاري
را درست پيشرويش ترسيم كنيم ،فردا نيز حاضر است فرهنگي» اينچنين شده است« .ولنگاري فرهنگي» به
از همه تعلقاتش بگذرد و در ميدان جنگ ايستادگي كند .مابرميگرددو«تهاجمفرهنگي»بهدشمنان!
من به اين جوانان اعتق��اد دارم و اين نگاه را كه ميگويند
اجازه بدهيد به ابتداي بحث برگرديم .در شرايط
جامعهتغييركرده،نميپذيريم.
فعلي چه كاري از دس�ت دول�ت برميآيد؟ دولت
به هر حال اي�ن تفاوت غيرقابل انكار اس�ت؛ ما برايحلمشكالتبايدچهكند؟
زماني صفهاي طوالن�ي دريافت كاالهاي كوپني روحي��ه انقالبي! حضرت آق��ا در ديدار اخي��ر خطاب به
داش�تيم و مردم با وجود همه مشكالت معيشتي نمايندگان فرمودند هر نمايندهاي كه انقالبي نباش��د،
براي رفتن به جبههها نيز صف ميبستند اما امروز قانونا و ش��رعا نبايد در مجلس حضور داشته باشد .قطعا
باصفوفطوالنيخريدسكهوارزمواجهيم.آيااين رهبري در فرمايش��ات خود نس��بت به دولت نيز چنين
مسائلمؤيدتفاوتجامعهامروزوديروزنيست؟
گفتهاند .دولت اگر انقالبي نباشد ،شرعا و قانونا حق ندارد
در زمان جنگ هشتساله نيز تعدادي بودند كه بهدنبال به كار خود ادامه دهد .وزير م��ا ،مديركل ،معاونين وزرا و
منافع شخصي و سوءاستفاده از شرايط بازار بودند .البته رييسجمهورمابايدانقالبيباشد.
ممكن اس��ت در عدد ،جنس و نح��وه كار اي��ن افراد در
اينانقالبيبودنبهچهمعناست؟
گذش��ته و حال تفاوتهايي وجود داش��ته باش��د اما در يعني بپذيريم كه م��ا ميتوانيم با ات��كا به ظرفيتهاي
مجموع عمده شهروندان جامعه ما مردمي وطندوست ،خودمان بس��ياري از مش��كالتي كه در تحليل دشمن
معتقد به كشور و معتقد به نظام هستند .من در اين باره قابلحل نيس��ت ،مرتفع كنيم؛ كمااينكه چنين شده و
ترديد ندارم؛ چراكه روزهايي كه براي سركشي به حوزه مشكالتراحلكرديم.
انتخابيه ميروم ،با صدها شهروند ايراني مواجه ميشوم
و آخرين س�وال؛ آيا در همين مجلس ،نماينده
كه مش��كالت عديدهاي دارند كه اگر ه��ر جاي ديگري غيرانقالبي داريم؟ آيا در دولت ،وزراي غيرانقالبي
بود ،اين بند اتصال پاره ميشد اما اين افراد باوجود تمام حضوردارند؟!
مشكالت هنگامي كه در معرض شديدترين فشارها قرار بله!داريم.
ميگيرد ،ميگويد من به نظام اعتقاد دارم ،من پاي نظام
اگر اين افراد غيرانقالب�ي ،از همين امروز تغيير
هستمامادرعينحالگاليههاييهمدارم.
مشيبدهند،شماديگرمنتقدشاننيستيد؟
قطع�ا همينطور اس�ت اما مس�اله اين اس�ت قطعاديگرمنتقدنيستيم.ببينيداگركسيباوجودتغيير
كه وطنپرس�تي ش�هروندان لزوم�ا ارتباطي به مشيمديرانهمچنانمنتقدباشد،قطعابيانصافاست
تجملگرايي ي�ا مصرفزدگي جامعه ن�دارد .آيا ومنهمسعيميكنمبيانصافنباشم.

پيشنهادتاندرشرايطفعليچيست؟
به نظر ميرسد مجموعه عناصر تاثيرگذار داخل كشور،
چ��ه در حاكميت ،چ��ه در احزاب و چ��ه در حوزههاي
نخبگان بايد ابتدا درب��اره اينكه ب��راي حركت از وضع
موجود ب��ه وضع مطلوب چه مس��يري ط��ي كنيم ،به
نوعي وحدتنظر برسند .اين گام نخست است .بنابراين
پيش��نهاد ميكنم پيش از هر اقدامي ،نوعي آتشبس
ميان جناحهاي سياس��ي برقرار كنيم .هفته گذش��ته
در ديداري كه با حجتاالس�لام رييسي ،توليت آستان
قدس رض��وي داش��تم به ايش��ان گفتم خوب اس��ت ميبينند كارش��ان پيش نميرود ،بهس��مت اقدامات
همانطور كه آقاي خاتمي براي ارتقاي س��طح انسجام افراطي و راديكال پيش ميروند.
براي اينكه بحث را جل�و ببريم اجازه بدهيد به
ملي پش��ت س��ر آقاي ناطقنوري نماز خواندند ،ش��ما
نيز پشت س��ر آقاي روحاني بايستيد و نماز بخوانيد كه برخي از رئوس پيش�نهادي دو جن�اح براي حل
اتفاقا بهنحوي استقبال كرده و گفتند ما حاضريم روزه مشكالت اش�اره كنيم .دولت و جريان اصالحات
هم بگيريم .اين اتفاق مهمي است و باعث ميشود مردم همواره بر اهميت سياست خارجي تاكيد كرده و
احس��اس كنند همه مقامهاي مس��وول در جناحهاي حل مشكالت اقتصادي را در گروي بهبود روابط
سياس��ي مختلف و اركان گوناگون نظام نسبت به حل سياسي با جهان ميبيند .از ديگرسو اصولگرايان
مش��كالت م��ردم و ارتقاي س��طح كارآم��دي نظام و معموال بر رويكرد اتكا به داخل تاكي�د دارند .در
همچنين وحدت ملي و يكصدايي در قبال دش��منان شرايطفعليكداميكراهگشااست؟
بن��ده در بح��ث «گفتوگوي مل��ي»  3مبن��ا را براي
خارجي،اتفاقنظردارند.
معتقدم اين مهمترين گام اس��ت .در غي��ر اينصورت گفتوگو مط��رح كردم ك��ه هيچكس ه��م رد نكرده
اگر قرار باش��د ،هر كس بنا به س��ليقه ش��خصي خود ،است .قانون اساسي ،انديشه امام و سياستهاي ابالغي
يك نظريه و طرح اقتص��ادي ارايه دهد و ديگري بگويد رهبري .رهبري در همين سياستهاي ابالغي مربوط به
نقدينگيها را جم��ع كنيم ،يكي بگوي��د رييس بانك اقتصاد مقاومتي بر سياستهاي «درونزا و بروننگر»
مركزي را عوض كنيم ،نفر س��وم پيشنهاد دهد كه كل تاكي��د كردهاند .آيا ي��ك اصولگرا يا ي��ك اصالحطلب
تيم اقتصادي را تغيير دهيم ،راه به جايي نخواهيم برد .ميتواندراهحليبهترپيداكند؟!
معني اين رويكرد چيس�ت؟ آيا اي�ن رويكرد
معتقدم همه اين موارد نيز موثر هس��تند اما مس��كن
هس��تند و اگر مجموعه نظام از درون خود يكپارچگي بهمعناي تاكيد بر توليد داخلي جهت خودكفايي
و صداي واحد منتق��ل نكند و اين ص��داي واحد را هم ومتعاقباصادراتنيست؟
به خارج از كش��ور و هم به مردم خودمان نرساند ،هيچ خي��ر! «درونزا و بروننگر» به اين معنا نيس��ت .به اين
طرحي ،چه تغييرات افراد ،چ��ه تغيير برنامهها و حتي معنا اس��ت كه هم به ظرفيتهاي دروني توجه كنيد و
چه تغيير روشها راهگش��ا نخواهد بود .كه اين همان هم با دنيا تعامل داشته باشيد .س��ال گذشته وقتي در
ماه مبارك رمضان خدمت رهبري رس��يديم ،ايش��ان
«گفتوگويملي»است.
آي�ا در حال حاضر اين فضا در عرصه سياس�ي بر تعامل حداكث��ري و قوي ب��ا دنيا تاكيد داش��تند و
كش�ور حاكم اس�ت؟ ام�روز علاوه تالشهاي ميگفتند براس��اس  3اصل عزت ،حكمت و مصلحت
روزاف�زون مخالفان هميش�گي روحان�ي براي برويد و با همه كش��ورهاي دنيا تعامل كني��د .آنچه به
تخريب دولت ،بعضا ش�اهديم كه حتي طيفي از رهبري نظام ،عقالي ق��وم و معدل مجلس دهم مربوط
حاميان رييسجمهور هم بهدنبال استيضاح وزرا ميشود اين اس��ت كه بايد با دنيا تعامل داشته باشيم.
هرچند همگي تاكيد داريم كه نباي��د زير بار زور برويم.
ياطرحانتقادعليهدولتهستند.
هيچ اصالحطلبي نميگويد
اگر اس��تيضاح ب��ه مفهوم
كه ما با دنيا براساس احترام
توضيح خواس��تن وظيفه
مذاكره نكنيم ،بلكه از س��ر
و ح��ق مجل��س باش��د،
براي حل مشكالت كشور ابتدا بايد ميان
ذل��ت مذاكره كني��م .هيچ
امري مبارك اس��ت و الزم
جناحهايسياسيآتشبساعالمكنيم
اصولگرايي ه��م نميگويد
نيست حتما شرايط كشور
به رييس�ي گفتم همانطور ك�ه خاتمي
وقتي ش��رايط فراهم است،
خاص باش��د تا چنين كند؛
پشتناطقنمازخواند،بهروحانياقتداكند
بادنياارتباطبرقرارنكنيم.
بلكه خاص بودن ش��رايط
هيچ اصالحطلبي نميگويد از سر ذلت
بگذاري�د كم�ي ب�ر
صرفا منجر ب��ه اهميت اين
بادنيامذاكرهكنيم
موردنظ�ر
راه�كار
استيضاحها بيشتر ميشود.
هي�چ اصولگراي�ي نميگوي�د وقت�ي
اصولگراي�ان يعن�ي
نكته ديگر اينكه فراكسيون
شرايطفراهماست،بادنيامذاكرهنكنيم
«نگاه ب�ه داخل» تمركز
اميد به عنوان فراكس��يون
برخي عوامل همچون فس�اد ،مردم را در
كني�م .ب�ه عن�وان يك
اصلي حامي دولت به هيچ
شرايطترسودودليقرارميدهد
چه�ره فرهنگ�ي ،آي�ا
عنوان بهدنبال اس��تيضاح
راهح�ل همه مش�كالت؛ كاره�ا را به
اين رويك�رد در جامعه
آقاي روحاني نيس��ت .افراد
جوانانبسپاريم
مصرف�ي ام�روز اي�ران
هم نش��نيده و ندي��دم كه
بهدنبال اين مسائل باشند .البته انتقاداتي مطرح است محققميشود؟
اما ما همچنان از رييسجمهور و دولت حمايت ميكنيم البته ما از فضاي حاكم بر جامع��ه در دوران صدر انقالب
و انتقاداتمان هم در جهت همكاري و كمك به دولت فاصله گرفتهايم ام��ا بايد دقت كنيم ك��ه دچار خطاي
اس��ت .اصولگرايان نيز قبول دارند امروز بايد بهس��مت هالهاي نش��ويم .م��ردم امروز ب��ر نيازهايش��ان تكيه
تعامل و همكاري بيشتر پيش برويم .با اين حال الزمه ميكنند و حتي ممكن اس��ت نخواهند بنده روحاني را
تحقق اين مهم آن است كه سوءتفاهمهايي كه مدتها هم بپذيرند اما همگي درمورد ايران اتفاقنظر دارند و اگر
پيش از انتخابات آغاز ميش��ود ،در جريان انتخابات به احساس كنند كشورش��ان درحال خطر است و خطري
اوج خود رسيده و پس از آن نيز بهنحوي ادامه مييابد ،كه امروز تهديدمان ميكند ،كمتر از خطر صدامحسين
نيس��ت ،طبعا مردم براي دفع تجاوز دش��من همراهي
بايد كنار رفته و طرفين آتشبس جدي اعالم كنند.
ش�ما همواره ب�ر گفتوگ�و به عن�وان راهحل خواهند كرد .اختالف ،اعتراض و انتقاد به وضع موجود
مشكالت اشاره داريد .سوال اين است كه راهحل به معناي آن نيس��ت كه همراهي وجود ندارد .هرچند
عملي ب�راي خ�روج از يك بحران مش�خص ،به يكس��ري عوامل مردم را در ش��رايط دودلي و ترس قرار
ميدهد .يك��ي از اين عوامل فس��اد اس��ت .وقتي مردم
عنوانمثالبحرانارزيچيست؟
راهحل عملي اين اس��ت كه ابتدا ببينيم اساس��ا بحران ميبينند كه زماني مس��ووالن كش��ور ،ش��هيد رجايي
ارزي اولويت نخس��ت كش��ور اس��ت يا نه .ابت��دا بايد بودند اما امروز مس��ووالن كاخنشين ش��دهاند ،طبيعتا
موضوعات مهم كشور را روي ميز بگذارند ،سپس موارد ميگويند چرا بايد تحمل كنيم .اين وظيفه مس��ووالن
اشتراكي و اختالفي را جدا كنند و در ادامه ،فعال بهسراغ اس��ت كه به مردم توضي��ح بدهند يا بگوين��د اينطور
نيست يا بگويند اگر هست ،چرا چنين شده است .مردم
موارداشتراكيبرويم.
هم يا قانع ميشوند يا نه .درنتيجه مسووالن بايد از اين
كدام مسائل جزو موارد اشتراكي است؟
همين بحران ارز به نظر ميرس��د يكي از همين موارد فضاي كاخنش��يني فاصله بگيرند .تنازعات و اختالفات
اشتراكي اس��ت .اش��تغال يا اقتصاد كالن جزو مسائل بيش��تر بوي قدرتطلبي و ثروتطلبي ميدهد تا حل
مشترك اس��ت .هنگامي كه به اين اتفاقنظر رسيديم مشكالت .همچنين بايد به نسل جوان اعتماد كنيم40 .
كه موارد اش��تراكي چيس��ت ،ميتواني��م راهحلهاي سال قبل نسل جواني انقالب كرد و بنده به ياد دارم كه
مختلف را مرور كنيم .بايد ببيني��م راهحلهاي داخلي در  17س��الگي به زندان رفتم و پ��س از پيروزي انقالب
چيست ،موارد خارجي كدام هس��تند ،احزاب بايد چه نيز درحالي كه هنوز  25الي  26س��ال داشتم ،در پست
كنند .معتقدم در عي��ن همه اين رقابته��ا ميتوانيم مهم مديركلي مورد اعتماد قرار گرفتم اما امروز هنوز به
درمورد مس��ائل مشترك به وحدت برس��يم .شما فكر جوانان  30تا 40س��اله اعتماد نداريم .درحالي كه اگر ما
ميكني��د برجام محص��ول فعاليت يك جري��ان بود؟! كار را به دست خود اين جوانان بسپاريم ،همان احساس
خير! برجام محصول تعامل عقالي همه جريانها بود و تعلقي كه زماني ما داش��تيم ،خواهند داشت .جواني كه
طبعا افراطيون در هر دو جناح راست و چپ هستند اما فقط در فصل انتخاب��ات چه در جمنا و چه در ش��وراي
اتفاقاتي كه براي كش��ور ميافتد ،در اين وسط و توسط عالي اصالحطلبان مورداعتماد ق��رار ميگيرد ،طبيعتا
افراد عاقلي كه خواهان پيشبرد مسائل كشور هستند ،به كش��ورش احس��اس تعلق دارد اما تعلقخاطرش به
ش��كل ميگيرد .در اين اوضاع هنگامي ك��ه افراطيون مسوولين رو به افول ميگذارد.

شاخهاي اينستاگرامي را
تيزترنكنيم

عب��داهلل گنج��ي در
س��رمقاله روزنام��ه
جوان معتقد است كه
آورده سناريوي پخش
اعتراف��ات تلويزيوني از
دختر اينستاگرامي كار هر كسي كه بود ،به ضرر نظام بود.
اومينويسد«:اينكهسيماطراحمسالهاستيافالنقاضي
كه فهم دقيقي از زمان و اجتماع ندارد يا با س��وار شدن بر
يك ماده قانوني ،عنص��ري از جامعهشناس��ي را دخيل
نميكند ،مهم نيست .مهم اين است كه آوردهاي در سبد
سيما،دستگاهقضاونهايتانظامجمهورياسالمينداشت
و علت اصلي آن ع��دم اجتهاد و ب��رآورد در تركيب اقدام
قضاييباكنشاجتماعيدريكنظاممردمساالراست».
مديرمس��وول روزنامه جوان همچنين درحالي به ضعف
دس��تگاه قضاييه اش��اره ميكند كه اين قوه اعالم كرده
پخش اين اعترافات به آنها مرتبط نيس��ت .ب��ا اين حال
گنجي مينويس��د« :به نظر ميرس��د بايد دستگاه قضا
مرحلهاي پيش از مرحله قضايي -امنيتي براي مس��ائل
اجتماعي لح��اظ كند و خط حائل بي��ن برخورد قضايي
تا تذك��ر و تعهد و ارش��اد را ايجاد نمايد تا ب��راي اجتماع
برخوردهايقهريبعدياقناعپذيرشود.پخشاعترافدر
اوجواقعيتهمبرايطبقهمتوسطوجامعهتحصيلكردهما
نتيجهاي نخواهد داشت بلكه دشمنان كه تحقير فرزندان
ما را در آلوده ش��دن ميپس��ندند ،همينج��ا به ميدان
خواهند آمد و فرياد كرامت و حرمت انسان را سر خواهند
داد و اصل و فرع مس��اله را جابهجا خواهند كرد و عجيب
است كه تكرار اين تجربه ما را به خود نميآورد .بهتر است
اگرشاخهارانميتوانيمبشكنيمالاقلتيزترنكنيمودردل
جامعهخودفروننشانيم».

حاكميت ،محيطهاي مجازي را
پاك كند

روزنام��ه صبحنو درباره
ماج��راي اعتراف��ات
اخي��ر در س��رمقاله
روز چهارش��نبه خود
ب��دون ن��ام ب��ردن از
اين اتفاق پاك ك��ردن فضاي مجازي را خواس��ته مردم
و وظيفه «حاكميت» ميدان��د .آنها ك��ه در بزنگاههاي
انتخابات��ي از آزاديها حرف ميزدند امروز مينويس��ند:
«انقالب اسالمي سدي بود در بازگشت به سنت در برابر
تجدد و اين مس��اله ك��ه در دوره جمهوري اس�لامي به
تضاد اسالم سياسي و اس�لام سكوالر تحول يافت ،نقطه
نزاعي است كه امروز غرب و غربگرايان با نظام اسالمي
پيگيري ميكنند .در اي��ن كارزار ،فرهنگ محوريترين
برخوردهاست و كسي نميتواند مدعي آن شود كه چون
مش��كلي اقتصادياي در كش��ور وجود دارد ،حاكميت
ميبايستاصالح،نظارتومقابلهباآسيبهاياجتماعي،
تهاجم فرهنگ��ي و ...را متوقف كند ».به اعتق��اد روزنامه
نزديك به تيم قاليباف «خواس��ته همگاني فراهم آوردن
محيطهايپاكمجازيوحقيقياستوحاكميتبايدبه
اينخواسته،جامهعملبپوشاند».

ريلگذاري جديد ايران در مسكو
روزنامه فرهيختگان
خب��ر اول و بخ��ش
مهم��ي از صفح��ه
اصل��ي خ��ود را ب��ه
موضوع سفر واليتي
به مس��كو اختصاص داده اس��ت .روزنامه دانش��گاه
آزاد برخالف ساير رس��انههاي اصولگرا كه عمدتا به
بازتاب اعالم خبر اين سفر بس��نده كرده بودند ،آن را
واكاوي ك��رده و اهميت آن را به درس��تي به ماجراي
ديدار پوتي��ن و ترامپ مرتبط ميدان��د .اين روزنامه
مينويسد« :اين دومين باري است كه واليتي واسطه
انتقال پيام مهم براي مسكو است .او در بهمن  93و در
ميانه مذاكرات هس��تهاي ،به روسيه سفر كرد و پس
از ديداري يكس��اعته با پوتين ،پيام محرمانه حسن
روحاني را به رييسجمهور روسيه تسليم كرد .سفر
امروز واليتي به روسيه اما متفاوت از سفر قبلي و بسيار
معنادارتر از آن اس��ت .او اينبار در حالي به روس��يه
سفر ميكند كه قرار اس��ت چند روز پس از اين سفر
در  25تيرماه ،دونال��د ترامپ ،رييسجمهور امريكا با
والديمير پوتين رييسجمهور روسيه در هلسينكي
پايتخت فنالن��د ديدار و گفتوگو كن��د؛ ديداري كه
بطور حتم «ايران» بخش مح��وري آن خواهد بود» .
فرهيختگان معتقد است ايران و روسيه ميتوانند از
بازارهاي تجاري يكديگر در شرايط تحريمها استفاده
بيشتري ببرند و اين سفر ميتواند مقدمه آن باشد.

صداوسيمابهكفتارهايسياسي
خوراك داد

روزنام��ه كيه��ان نيز
تيتر اصلي و س��رمقاله
روز گذش��ته خود را به
جمعوجور كردن كاري
كه صداوس��يما انجام
داده بود اختصاص داد .اين روزنامه در تيتر اصلي معتقد
بود كه «جنجال اينستاگرامي بهانه است» و «حمايت از
تروريستها نشانه» اس��ت .جعفر بلوري نيز در سرمقاله
اين روزنامه «واكنش قشر متدين و مردم به اين حادثه»
را «از س��ر «دلس��وزي» دانست و نوش��ت« :صدا و سيما
با آن عريضي و طويلي در اين مستند« ،غيرهنرمندانه»
وارد ش��د و «بدس��ليقگي كرد » .به نوش��ته اين روزنامه
«انتخاب آن قس��مت از صحبتهاي دخت��ر نوجوان كه
گريهكنان ابراز پش��يماني ميكند» س��بب «پيدا شدن
س��ر و كله «كفتارهاي سياسي» ش��د «كه نه انسانيت
سرشان ميش��ود نه حقوق زن و دختر ميفهمند ».اين
روزنامه معتقد اس��ت« :آنها مترصد فرصتند تا در جامعه
«بحرانآفريني»كنند.صداوسيمابااينبدسليقگيبراي
اينكفتارهافقطخوراكتبليغاتيمهياكرد».

